
Hlavní úkoly Společnosti VTP ČR na rok 2015 
 

 

* Projekt Národní síť VTP v ČR - elektronický katalog VTP SVTP ČR (akreditované, další 

provozované a připravované VTP v ČR) s využíváním sítě CESNET; stanovení ukazatelů pro 

Národní síť (počet VTP na počet obyvatel, počet inovačních firem umístěných ve VTP v ČR, 

ekonomické přínosy činnosti stávajících a připravovaných VTP, aj.).  

 

* Projekt SPINNET v rámci jeho udržitelnosti (do 31. 8. 2019); o průběžných výsledcích 

informovat 130. zasedání pléna České konference rektorů dne 23. 4. 2015 v Brně. 

 

* Spolupráce s Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR v oblasti přípravy a 

provozování VTP v ČR jako nástroje hospodářského růstu. 

 

* Akreditace VTP v ČR  - vnitřní audit s využitím údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP 

ČR (kontrola plnění podmínek akreditace) – průběžná 12. etapa akreditace VTP v ČR 

s platností na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015; kontrola plnění akreditačních podmínek 

(na základě údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR a zaslané písemné žádosti o 

akreditaci).  

 

* Činnost regionálních sekcí Společnosti VTP ČR ve vazbě na regionální aktivity (NUTS III 

– krajů ČR) v podpoře IP a mezinárodní spolupráci a v součinnosti s pracovními týmy k 

inovačnímu podnikání v krajích; dořešit regionální sekce SVTP ČR a zastoupení ve výboru 

SVTP ČR v Libereckém kraji; uplatnit VTP v rámci připravovaných RIS3 krajů ČR a RIS3 

ČR.  

 

* Rozvoj mezinárodní spolupráce SVTP ČR  

   multilaterální spolupráce  

 - v rámci SPICE (členství), IASP (členství) a EBN 

   bilaterální spolupráce s národními asociace VTP v partnerských zemích  

   elektronické propojení s mezinárodními partnery SVTP ČR; zapojovat další VTP a inovační    

   firmy v nich umístěné do mezinárodní spolupráce 

 

* Podíl na realizaci programu AIP ČR INOVACE XXI, zejména 

 - systém inovačního podnikání v ČR 

 - mezinárodní spolupráce (TII, ICC, ICSTI) 

 - účast VTP v programech EUREKA a Eurostars a v dalších programech 

- příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání – s využitím publikací 

Vědeckotechnické parky v ČR, Inovační podnikání, časopisu Inovační podnikání a 

transfer technologií, aj. 

 

* ve spolupráci s MPO, CzechInvest, MŠMT, Hl. m. Praha a MPSV vytvářet podmínky pro 

realizaci projektů VTP v rámci OPPI (zejména programu PROSPERITA II); podílet se na 

přípravě nových OP a strategických dokumentů na období 2014+ (zejména OP PIK, OP 

VVV, OP Praha-pól růstu ČR, OP Zaměstnanost, …) 

    

 

* Prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných a vybraných výsledků 

projektu SPINNET v rámci INOVACE 2015, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (1. - 4. 



12. 2015), (22. mezinárodní sympozium, 22. veletrh, 20. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 

2015) a dalších tuzemských a zahraničních akcí 

 

* Přihlásit inovační produkty inovačních firem umístěných ve VTP do soutěže o Cenu 

Inovace roku 2015 do 30. 10. 2015 

 

* Prezentace SVTP ČR a VTP a inovačních firem, v nich umístěných, v rámci projektu 

Technologický profil ČR, vztahy k dalším typům účelových zařízení – platformy, klastry, 

výzkumná centra aj.  

 

* Porada ředitelů VTP v ČR ve dnech 4. – 5. 6. 2015 v Českých Budějovicích; zhodnotit 25 

let činnosti SVTP ČR, poznatky uveřejnit v ip tt 3/2015  

  

* Příprava a realizace nových projektů SVTP ČR na období od roku 2015 (mezinárodní 

spolupráce SVTP ČR; příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání, aj.) 

 

* Ve spolupráci s MPO, CI a řediteli VTP připravit publikaci Vědeckotechnické parky v ČR 

2015 

         

* Poradenská činnost členům SVTP ČR v sekretariátu SVTP ČR  

 

 

 

V průběhu roku 2015 uskutečnit 4 jednání výboru SVTP ČR, 4 jednání projektového týmu 

Národní síť VTP v ČR a 4 jednání komise pro akreditaci VTP v ČR. 
 

 

 

 

Schválila XXV. valná hromada SVTP ČR dne 11. 2. 2015  

 

 
 


